
 
 

 
Referat fra styremøte for  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat 
 

 
  
  
 
Tilstede: Elisabeth Gausland, Randa Granberg, Helga Røyland, Morris 
Kjølleberg, Svein Anton Hansen, Dag Lindefjeld, Sverre Soleng 
Dato: 04.06.19   Tid: 18:00 – 22.30 

 
 

Sted: hos Sverre, Walter Roffs vei 2   
 

Forfall: Elisabeth Gausland deltok ikke i behandling av sak 30/19  
 
Sverre åpnet med bønn. 
 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent. Saksnummer i innkalling er endret til å stemme med 
referat fra 23.05.19. 
 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

30/19 Rekrutteringsprosessen + Forsamlingsleder hjørne (Elisabeth deltok 
ikke under behandling av denne saken) 

- Ført i B-referat 
 

 
Svein Anton 
Sverre 

31/19 Fellesmøte med MPG, 
Tilstede fra MPG: Kjersti Eiane, Arnt Ove Berg, Hilde Soleng i tillegg til 
Randa Granberg og Helga Røyland som også er i styret. 
 

- Det bør informeres om at IBC kommer 13:30. Er det tilstrekkelig 
at møtevertene har fokus på - og følger opp - dette? 

- Komiteer: MPG, Supersøndagkomite, Julemessemøtekomite. 
Skal noen av disse slås sammen?  

- Supersøndagmøter: legges ned i nåværende form. MPG utvides 
med to medlemmer og MPG tar over planlegging og 
gjennomføring av barne- og familiemøter. Det som er planlagt pr. 
nå gjennomføres. 

- Julemessekomiteen har meddelt at de kan ta ansvar for møtene 
på Julemessa i år dersom dette ikke blir ordnet på annen måte/ 
etablert en annen komite. 

- Søndagsmøter: Hilde informerte litt om bakgrunn og prosess fram 
til nå. Deretter gruppearbeid i tre grupper. Se eget vedlegg for 
innspill/oppsummering. 

- MPG tester ut “Teams” som kommunikasjonsplattform mtp å 
bruke dette for alle som er innvolvert i søndagsmøtene.  

 
Sverre 
Hilde 
 

32/19 Godkjenning av referat fra 23.05. 
      -    Referat gjennomgått og godkjent. 
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33/19 Planlegge samlingsfest + datoer for styret høsten -19 
- Styremøter: 21/8 (hos Morris), 24/9 (langt møte), 22/10,  
- Medlemsmøter 17/11 
- Samlingsfest: Helga tar ansvar for kjøkken, Meny: taco, is, saft og 

kaffe. Elisabeth koordinerer resten av det praktiske. Sverre følger 
opp i.f.t. møtet. 

  

 
 
 
 
 
 

34/19 Brannstasjonen 2 etasje 
- Ført i B-referat 

 

 
Elisabeth 
Sverre 
Dag 
 

35/19 Eventuelt 
- Forsamlingsleder foreslår å bygge om kontorene for å få større 

innsyn. Legger fram forslag til neste styremøte. 
 

 
 
 

 
 


